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ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Modernizacja Hali Sportów Walk,  Poznań, ul.
Reymonta 35.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIA:

1. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robot w wersji ath.
2. Prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej, wyznaczenie terminu wizji.
3. W dokumentacji projektowej zarowno w opisie, jak i dokumentacji rysunkowej dotyczącej konstrukcji
opisano stan istniejący elementow zewnętrznych pokrycia dachu: „Na płatwiach spoczywa płyta warstwowa
z  rdzeniem  poliuretanowym  PW/8/B.  Dodatkowo  płyta  warstwowa  została  wtornie  pokryta  papą
termozgrzewalną. Zarowno płyta  warstwowa, jak i papa w dobrym stanie technicznym” i przedstawiono
obliczenia elementow nośnych dachu z uwzględnieniem istniejącej płyty PW/8/B.
W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienia:
czy istniejące elementy zewnętrzne pokrycia dachu – płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PW/8/B,
należy wymienić na nowe płyty warstwowe PIR SP2C X-PIR GR.210/170 lub rownoważne – zgodnie z
przedmiarem?  Jeśli  tak,  to  prosimy  o  przedstawienie  prawidłowych  obliczeń,   czy  należy  pozostawić
istniejące płyty pokryte  papą, zakładając jedynie  wzmocnienie istniejących elementow nośnych pokrycia
dachu?
4.  W zakres  prac  wchodzi  malowanie  istniejącej  konstrukcji  stalowej:  „…farbą  podkładową  (grunt)np.:
Teknolack Primer 3 (80μm) lub rownoważną i farbą nawierzchniową w kolorze biaym np.: Teknolack 50
(2x40 μm) – typ K106 firmy Teknos lub rownoważny”.
Czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie p.poż. istniejącej konstrukcji?
5.  Czy nowe  ścianki  działowe  należy  wykonać  z  płyt  g-k  zwykłych,  czy powinny posiadać  parametry
wodoodporności, ognioodporności?
6. Czy obudowy konstrukcji z płyt g-k należy wykonać z płyt zwykłych czy o odporności ogniowej?
7.  Prosimy o wyjaśnienie,  jaki  zakres  prac należy ująć  w ofercie  w związku z  wykonaniem otwieranej
platformy dla akrobatow.
8. W związku z rozbieżnościami dokumentacji projektowej i przedmiaru robot dotyczącymi ilości stolarki
drzwiowej wewnętrznej, prosimy o określenie ilości i wymiarow stolarki drzwiowej, jaką należy przyjąć w
wycenie.
9. Prosimy rownież o określenie rodzaju drzwi i ościeżnic dla D1, D2, D3 i D4, jakie należy ująć w wycenie.
Zgodnie  z  zestawieniem stolarki,  należy ująć drzwi  TYPU MINIMAX PORTA (D2 i  D3),  natomiast  w
przedmiarze wszystkie 12 szt. drzwi określono jako pełne stalowe.
10. Zgodnie z opisem technicznym na czas prowadzenia prac należy rozmontować wszelki sprzęt znajdujący
się  na  sali  oraz  w  pomieszczeniach,  a  po  wykonaniu  remontu  sali  zaleca  się  zamontowanie  sprzętu
spełniającego normy oraz posiadającego atesty.
Czy w związku z tym, Zamawiający potwierdza, iż istniejące wyposażenie i sprzęt spełnia normy i posiada 
wymagane atesty, a Wykonawca ma ująć w ofercie jedynie ponowny montaż istniejącego wyposażenia? Jeśli
tak, to prosimy o wyszczegolnienie ilości i rodzaju wyposażenia pomieszczeń objętych modernizacją, w celu
prawidłowej wyceny.
11. Czy należy ująć w ofercie wymianę istniejących podokiennikow okiennych? Jeśli tak, to jakiego rodzaju 
i w jakiej ilości?



12. Prosimy o uszczegołowienie prac, jakie należy wykonać w związku z modernizacją elementow  attyki.
13. Prosimy o określenie parametrow elementow białego montażu: misek, ustępowych, umywalek, baterii, 
itp., w celu prawidłowej wyceny.
14. Jaką ilość obudów grzejników i o jakich wymiarach należy ująć w wycenie? Dokumentacja rysunkowa
zakłada  wykonanie  16  elementów  o  długości  6,0  m  każdy.  W  przedmiarze  ujęto  8  kpl.  Prosimy  o
wyjaśnienia.
15. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone.
16. Proszę  o przysłanie formularza ofertowego wraz z załącznikami w formie edytowalnej. 

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót w wersji ath.

Ad. 2 Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Z-cą Kierownika Oddziału Arena Rolandem
Szafrańskim tel. 501 302 849.

Ad. 3 Należy wycenić pokrycie dachu zgodnie z dokumentacją.

Ad. 4 Należy zabezpiczyć zgodnie z dokumentacją.

Ad. 5  Należy przewidzieć płyty wodoodporne i ognioodporne.                                                       

Ad. 6 Płyty ognioodporne.

Ad. 7 Należy dostosować posadzkę nowoprojektowaną do istniejącej platformy.

Ad. 8  Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową 

Ad. 9  Zgodnie z dokumentacją projektową

Ad. 10  Istniejący sprzęt posiada wszystkie atesty i certyfikaty , na czas wykonywania prac
należy usunąć a po wykonanych robotach ponowne wstawienia : ławeczka , atlas. 

Ad. 11  Ilość 60,74mb zewnętrznych, 60,74 wewnętrznych, zewnętrzne z blachy aluminiowej
powlekane, wewnętrzne PCV

Ad. 12  Należy wymienić obróbki zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 13  Proponujemy typu koło, nova lub równoważne.

Ad. 14  Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową 16kpl

Ad. 15  Wykonawca winien sporządzić kosztorysy ofertowe zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. 

Ad. 16 Zamawiający nie udostępnia załączników w wersji edytowalnej.
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